
Film i skolan
Hur får kulturskolan möjlighet att undervisa i skolan över tid?



Vad vill skolan? Vad vill kulturskolan?

Tagits fram i en Kulturpedagogisk plan 

Kompromisser från båda håll

Skolan ville utveckla: Tematiska och Estetiska arbetet

Kulturen ville: Alla barns rätt till eget skapande

Lärare möter lärare och planerar tema och upplägg

Vill du att lärarna på skolan skall vara kollega med dig, visa då 
att du vill vara kollega med dom



Film i skolan
Förslag på upplägg för åk 5  
10 tillfällen á 2 klocktimmar



Uppstart

Går kort igenom dramaturgi, olika bildstorlekar, bildmanus

Illusionen film och hur den kan användas. Filmexempel

Uppstart kring reklamfilmer i 4 grupper 

Budskap, 3 argument och luras så mycket ni orkar

Grupperna planerar sina reklamfilmer



Filmning av reklamfilmer

Filmar med varje grupp i en timme

Använder 1 kamera, stativ, mic+bom

Handleder med öppna frågor under filmtimmen. Säg inte bara 
argumenten använd scener, bilder, ljud. Gestalta.  
Exempel: Mobiltelefon med argumentet Hållbar

De som inte filmar förbereder inför filmning/gör andra arbeten 
inom media eller andra skolarbeten med klassläraren efter 
filmning 



Redigering

Två redigeringsstationer – jag går emellan

Alla skall prova att redigera

Timme 1: Grupp 1 och 2

Timme 2: Grupp 3 och 4



Förberedelser inför tema-film

Eleverna har redan anmält sig till en av tre grupper:  
Manusgrupp, Skådespelargrupp, Teknikgrupp

Lagarbete till skillnad från grupparbete  
Olika roller. Alla 100% ansvariga för sin roll. Du är viktig!

Manusgruppen: manus. Teknikgruppen: friköpt musik 
Skådespelargruppen: replikövingar med olika känslor



Filminspelning och redigereing av 
tema-film

Med vid respektive inspelningsscen: Någon från manusgruppen, 
två eller tre från teknikgruppen och de skådespelare som är med i 
scenen

Övriga fortsätter jobba på sitt i de olika grupperna: 
- färdigställa manus 
- ta fram musik/ljudeffekter 
- dramaövningar 
- eller med vanliga skoluppgifter

Redigering med 2 stationer



Reservtillfälle

Alternativ 1: Reservtid om något tillfälle har uteblivit på grund 
av filmpedagogs sjukdom, friluftsdag eller annat

Alternativ 2: Färdigställa om inte allt är klart. Kan vara någon 
scen som inte hanns med att spelas in eller att jobba mer med 
redigeringen med teknikgruppen



Avslutning

Visning av reklamfilmerna. Efter varje reklamfilm får eleverna 
som inte var med i filmen svara på: Vad var budskapet? Vilka 
argument användes? Hur har gruppen lurats? Sedan får gruppen 
som gjort filmen ge de rätta svaren

Visning av den lite längre filmen utifrån ett visst tema. Ofta lite 
festlig stämning, kanske popcorn som klassläraren gjort.

Reflektion kring filmerna

Kortare utvärdering



Tips och kontaktuppgifter

Tips: Kolla av ditt upplägg och ditt sätt att jobba med SCARF-
modellen som vi lärde oss om i webbinarie 3 - det gjorde jag. 
Mycket intressant och givande!

Kontaktuppgifter: 
Mikael Jäderlund 
micke.jaderlund@gmail.com 

mailto:micke.jaderlund@gmail.com

